Rada Miejska w Brzesku
Komisja Zdrowia, Pomocy Spolecznej i Rodziny

Protok6l nr 712019
7 Posiedzenie w dniu 5 lipca 2019
Obrady rozpoczgto 5 lipca 2019 o godz. 12:00, azakonczono

o godz. 12:30 tego samego dnia.

W posiedzeniu wziglo tdzial5 czlonk6w.
Obecni:

l. Ewa Chmielarz-Zwawa
2. Maia Kucia
3. Adam KwaSniak
4. Karol Mr6z
5. Adrian Zaleiny
Ponadto udzial w posiedzeniu wziEli:

l.
2.

ZastgpcaBurmistrza GrzegorzBrach;
Zastgpca Dyrektora Malgorzata Serafin

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnoSci obrad.
Posiedzenie Komisji otworzyla PrzewodniczEcaKomisji Pani Maria Kucia, kt6ra powitala
wszystkich przybylych na posiedzenie komisji jak r6wnieZ stwierdzila prawomocnoS6 obrad.
Lista obecnoSci stanowi zalqcznik do protokolu - ZaL Nr l. Zal4cznik stanowi r6wniez lista
zaproszonych goSci - ZaLNr 2.

Ad. 2. Przyjgcie porz4dku posiedzenia.
Przewodniczqca Komisji Pani Maria Kucia przedstawila proponowany porz4dek posiedzenia
Komisji uwag radnych brak , porz4dek posiedzenia komisji zostal przyjgty.

l. Otwarcie
2.

P

posiedzenia i stwierdzenie prawomocnoSci obrad.

rzyjgcie porz4dku posiedzenia.

3. Sytuacja mieszkaniowa w Gminie Brzesko - zasoby mieszkaniowe; - stopieri zaspakajania
potrzeb (zasilki i dodatki mieszkaniowe);

4. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisjg.
5. Zamknigcie posiedzenia komisj i.

Ad. 3. Sytuacja mieszkaniowa w Gminie Brzesko

- zasoby

mieszkaniowe;

- stopier[

zaspakajania potrzeb (zasilki i dodatki mieszkaniowe);

Serafin przedstawila komisji informacjg z realizacji zadan z
zakresu gospodarki mieszkaniowej Gminy Brzesko. Informacja stanowi zal4cznik do
Zastgpca Dyrektora Malgorzata

protokolu.
W dyskusji czlonkowie komisji pytali w sprawach dot.:

o

iloSci lokali socjalnych w zasobach grniny oraz wystgpui4cych problem6w lokator6w
mieszkari socjalnych;

.

listy os6b oczekuiqcych naprzydzial mieszkania,realizacji listy przydzialu,

o

plan6w gniny w zakresie budowy budynku komunalnego - temat om6wil Zastgpca
Burmistrza Grzegorz Brach. Burmistrz przedstawil komisji mo2liwoSci gminy budowy
budynku wielorodzinnego z zakresu programu Plus , propozycje dzierzawy lub
sprzeda|y gruntu gminnego na ten cel.

ZastEpca Dyrektora Malgorzata Serafin om6wila temat przydzialu lokali socjalnych oraz
dodatk6w mieszkaniowych dla os6b z budynk6w wielorodzinnych, komunalnych oraz
wsp6lnot mieszkaniowych, jak r6wnie2 wyjaSnila ta czp polega system dodatk6w

energetycznych.

Pytaf radnych do om6wionego sprawozdania brak.
Przewodnicz4ca komisji Maria Kucia podzigkowala Pani Dyrektor
om6wienie sprawozdania jw.

za przygotowanie

i

Opinia komisji:
Komisja wysluchala sprawozdania z realizacji zadah z zakresu gospodarki mieszkaniowej
Gminy Brzesko i pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie.

Nastgpnie ZastEpca Burmistrza Grzegorz Brach om6wil bardzo szczeg6lowo problem
zwiqzany z nieszczelnoSciE i zlym wykonaniem szamba przy PSP w Porgbie Spl.tkowskiej.
Przedstawil niezbgdny zakres prac do wykonania w tym zakresie.

Ad.4. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisjg.
Brak pism skierowanych do zaopiniowania.

Ad. 5. Zamknigcie posiedzenia komisji.
Po wyczerpaniu porzqdku obrad Komisji Przewodniczqca

Komisji Pani Maria Kucia

zamkngla posiedzenie i podzigkowalazaudzial i dyskusjg.
(Pelna dyskusja Komisji

-

plyta CD stanowi zalqcznik w dokumentacji Komisji )

Przewodni czqc^ Kom isj i
Rada Miejska w Brzesku

Maria Kucia
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Prrygotowal(a): Marta Kr6lkowska
Przygotowano pny pomocy programu esesja.pl

